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Dobrý den milí čtenáři tohoto čísla Magazínu Internet s náz-
vem Namíček, 

máme prvního května, to znamená, že krásné počasí už by 
mělo konečně protrhnout ten plášť šedi na ulicích, počítače, 
před kterými sedíte, již nebudou celý den okupované Vašimi 
maličkostmi, neboť sluníčko zcela jistě udělá své a vyžene Vás 
ven. A snad i toto číslo časopisu ve Vás probudí chuť po zimě 
znovu začít vnímat barvy monitoru intenzivněji, než dosud. Náš 
tým pro Vás připravil číslo plné zábavy, nebo alespoň o zábavě 
referující. Najdete zde článek k On-line hrám, takže ti, co se 
zcela neorientují, myslím dostanou možnost vhledu…Pro ty, 
které nenechává klidnými hudba, máme také něco k zakousnutí, 
stejně tak je to i s lechtivým tématem sexu na internetu, které 
je velice profesionálně „vysáto“ z pera jednoho našeho redak-
tora tak, aby se nemusel červenat ani ten, který by tyto řádky 
odvrhl do propasti „nezajímá mne“. Ti, kteří chtějí stahovat, sta-
hovat a zase stahovat, naleznou článek o jednom z peer to peer 
aplikací DC++. Tento program je jeden z nejpoužívanějších ve 
své skupině a doufám, že vám dá to, co očekáváte. O Internetu 
v Mahenově knihovně Vám povykládá paní Rybářová s panem 
Strakou. A dozvíte se i něco kolem e-learningu, novém způsobu 
nabytí vzdělání, poslední dobou velice oblíbeném.A pro ty, kteří 
se neradi vzdalují od svého „kamaráda“ počítače nalistujte článek 
o závislosti na Internetu…

Takže přeji příjemné chvilky u Namíčku… 

Tomáš Bouda, šéfredaktor  
namicek@seznam.cz 

Úvodník
slovo šéfredaktora
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Šachové počítače

Při svém brouzdání 
po internetu jsem 
narazil na docela za-
jímavou stránku o 

šachových počítačích. Já sám 
jsem vášnivý šachista a tak 
jsem se u této stránky zastavil 
a přiblížím vám některé zají-
mavé postřehy z této oblasti. 
Šachové počítače jsou dos-
tupné jak pro začátečníky, či 
nenáročné hráče, tak pro velké 
šachmágy, kteří se nespokojí 
jen s několika málo funkce-
mi zabudovaného počítače v 

šachové desce. 

Jen krátce-jedna z 
levnějších záležitostí 
je výrobek s názvem 

Saitek Junior Master http://
www.saitek.com/chess/uk/ jun-
iormaster.htm od firmy Saitek. 
Jeho cena se pohybuje kolem 
800,-. Jeho možnosti jsou malé, 
například lze vrátit jen 2 tahy 
zpět. Ovšem pro nenáročného 
hráče určitě postačí.

Jiný výrobek, který 
mě zaujal nese název 
Saitek Mephisto Maes-
tro Travel Chess http://

w w w. s a i t e k u s a . c o m / c h e s s /
maestro_travel.htm od stejné 
firmy, jako předchozí. Tento ka-
pesní šachový počítač již může 
vrátit 200 celých tahu, má sto 
možností nastavení obtížnosti. 
Je vybaven i pamětí pro začátky 
her, které jsou někdy nudné a 
tak dají přeskočit jednoduchým 
stisknutím tlačítka.

Perla mezi šachovými au-
tomaty je bezesporu Saitek Me-
phisto Exclusive Senator http://
www.computer.cz/Detai lPage.
asp?DPG=48423&Cat Id=685 

znovu od firmy Saitek.
Ručně vyřezávané figurky, 

šachovnice, na které není na 
první pohled patrný zabudovaný 
počítač. S tímto krasavcem 
se nemusíte stydět nikde, jen 
jeho cena se šplhá k patnácti 
tisícům. 

Předvolební sliby?

Čas před volbami do po-
slanecké sněmovny, které 
proběhnou 2. června 2006,  
jsou již tradičně ve znamení 
předvolebních slibů. Člověku 
se někdy až nechce věřit, co pro 
nás oni páni v černém připravují 
a na co nás chtějí nalákat. 
ČSSD chce rodičkám dát 120 
000 porodného http://www.
socdem.cz / soubo ry /422010 /
v p % 5 F 2 9 % 2 E 0 3 % 2 E 0 6 .
pdf (str. 16). ODS by chtěla 
umožnit novopečeným tatínkům 
zůstat s maminkou a dítětem 
doma kdykoli ve dvou prvních 
měsících po narození potomka 
ht tp : / /www.ods.cz/vo lby2006/
download/docs/program-kapi -
tola2.pdf (str.4).

“Moderní společnost je 
založená na výměně informací 
a na svobodné komunikaci, a 
proto považujeme bezplatný 
přístup k internetu za občanské 
právo,” 1)  řekl předseda Unie 
svobody Pavel Němec a dodal 
že bezplatný internet je stát 
schopen dodat každému do 2 
let. Přenosová rychlost bude 
128Kb/s. Za rychlejší připojení 
si j iž budeme muset doplácet. 
Ale jak to bude opravdu si ještě 
budeme muset počkat.

Vytiskni si svoji antist-
resovou soupravu!

Každý z nás se občas dostane 
do situace, kdy neví kudy kam, 
je tlačen časem, šéfem nebo 
profesorem. Když jsem již jed-
nou málem vyletěl z kůže, našel 
sem na internetu antistresovou 
soupravu, která mi opravdu po-
mohla. Všude na ni pěji chválu 
a tak sem se rozhodl se podělit 
i s Vámi….zde ji máte…http://
www.smejtese.cz/smejtese/Se-
ries/mismas/antistress.html . 
A praktický návod najdete zde 
(viz. příloha videostres).

Vědci se pokoušejí spojit ner-
vové buňky s mikročipy

Vypadá to, že naše mozkové 
buňku v budoucnu již nebudou v 
naší hlavě sami, ale že se k nim 
operativně připojí mikročipy. 
Bude nám to k užitku? Nebo 
zde startuje projekt na zneužití 
l idského mozku? Posuďte 
sami… http://www.novinky.cz/
internet/81384-evropane-umi-
spo j i t -neurony-a-poc i tacove-
cipy.html 

Tomáš Bouda

Poznámky:
1) http://www.novinky.cz/domaci/81943-us-deu-pred-volbami-slibuje-bezplatny-internet-vsem.html  

(citováno 6.4.2006)

Novinky a zajímavosti
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Internet je zajisté dobrým pomoc-
níkem při hledání a řešení spousty 
otázek. Paradoxně se zdá, jako by 
Internet nebo počítač vůbec na-
bízel člověku i celé společnosti více 
odpovědí než bývá zvykem. Jenže 
k tomu, abychom našli správnou 
odpověď, potřebujeme spoustu času 
a energie. Investování našeho pra-
covního, i volného času nám může 
přinést výsledky k nezaplacení. 
Práce s počítačem však přináší i 
jistá rizika spojená s ohrožením 
našeho zdraví. Domnívám se, že je 
vhodné zmínit některé z těchto nást-
rah, zvláště v souvislosti z pestrou 
nabídkou zábavy na Internetu. Není 
totiž výjimkou, že se při zábavě u 
počítače „pracuje“ dvanáct i více 
hodin denně. 

Nejprve bych se chtěla zaměřit 
na nejčastěji zmiňovaná počítačová 
onemocnění (zvláště pro koncové 
uživatele), která jsou předmětem 
rozsáhlých studií. Tato onemocnění 
jsou vyvolána škodlivými vlivy 
během činnosti u počítače. Mohou 
se projevit za deset let 

i více. Leckdo by si vzpomněl, že 
se za takovou dobu počítače velmi 
výrazně mění, proto bychom někdy 
ani nestihli onemocnět. Avšak 
můžeme být ohroženi, aniž bychom 
o tom zatím věděli.  

Objektivně zjistitelnou nemoc lze 
zpozorovat přímo pomocí přístroje 
(např. otoky, záněty). RSI – repeated 
strain injuries, nejčastější skupinu 

objektivně zjistitelných počítačových 
onemocnění, vyvolává opakovaná 
monotónní zátěž určité partie těla 

a monotónní duševní práce. (Ne-
jsou specifické pouze pro počítače, 
mohou být vyvolány 

i sportem či jinou činností.) RSI 
může ohrozit různé části těla, od 
šíje až po konečky prstů (nejčastěji 
ruce). Vyskytuje se dlouhá a roz-
manitá řada příznaků a rizikových 
faktorů, 

od potíží s koordinací jem-
ných pohybů (př. při oblékání, 
psaní,…známé jsou případy, kdy 
se poškozený nedokázal po jistou 
dobu ani podepsat (př. bývalý rektor 
MU), přes dlouhé sezení u počítače 
(nebezpečí začíná od dvou hodin 
denně) a špatné úpravě prostoru a 
pozice 

u počítače (i neostříhané nehty) 
až k různě závažným zdravotním 
problémům (důsledkem RSI může 
být i špatná nálada).  

Subjektivní potíže se prokazují 
hůře, vycházejí z neformálních 
vyšetření a z pocitů pacienta. Patří 
k nim např. noční děsy, nespavost, 
zažívací potíže a změny psycholo-
gie – závislost na hrách (nutkavá 
potřeba stále hrát hry, zvláště skupi-
nové strategické hry, téměř drogová 
závislost na kyberprostoru), worko-
holismus (potřeba stále myslet na 
práci), poruchy sociálního chování 
(neochota k sociálním kontaktům 
včetně rodiny), extrémní politická 
stanoviska, černobílé uvažování, 
zužování kulturního rozhledu, 
přílišná profesní specializace - 
hackerský syndrom (práce jako hra, 
neochota ke kontaktům s uživateli, 
podceňování a neschopnost zv-
ládnout uživatelské znalosti; hack-
era poznáte podle přesvědčení, 
že chytří jsou jen programátoři a 
zajímavé jsou jen počítače), neo-
chota fyzicky cvičit a věnovat se 
jiným činnostem kromě práce u 
počítače. Zkrátka můžete přijít i o 
zdravý rozum, mentálně zpohodlnět 
až zdegenerovat. Extrémní ukáz-
kou je vyhoření (burnout), většinou 
důsledek nadměrné psychické a 
fyzické zátěže (značnou roli hraje 
stres, vztahy na pracovišti, kvalita 

prostředí) nebo workoholismu. Mezi 
hlavní příznaky vyhoření patří od-
cizení – o lidi se nestarám, spolu-
pracovníci mě štvou, blbost kvete, 
tendence k agresivitě (hodnocení 
max. 1); fekálizmus – všechno stojí 
za…, nadměrný pesimismus (hod-
nocení max. 2); marnost – vše je 
pořád dokola, nemá to smysl, jsem 
z toho otráven (hodnocení max. 
4). Je-li součet hodnocení alespoň 
5, je to zlé a je třeba něco dělat. 
Hodnota 7 je velmi nebezpečná pro 
postiženého 

i pro kolegy. Slangově se vyhoření 
říká přepísknutí.

Možná se Vám nezdá, ale práce 
s počítačem je velmi namáhavá 
mentálně a svým způsobem i fyz-
icky, může zapříčinit různé nemo-
ci, většina z nich se však dá léčit. 
Z odborných poznatků plyne, že 
nebezpečí práce z počítačem 
podceňujeme, navíc nemáme vhod-
né obranné mechanizmy jako při 
tradiční fyzické práci, nevnímáme 
přetížení a čas. 

Na závěr bych chtěla dodat, že při 
hraní her i při distančním studiu a 
při vyučování pomocí počítačů jsou 
více a snadněji ohroženy děti. Tento 
problém se mi zdá velmi aktuální, 

ale vyžadoval by speciální stu-
dium.

Monika Stará

Nebezpečné nástrahy Internetu
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Jelikož jsem v předchozím článku 
uvedla nepříliš povzbuzující infor-
mace ohledně fascinující práce u 
počítače, chtěla bych se nyní věnovat 
některým obecným poznatkům z 
počítačové ergonomie a hygieny 
práce. Ergonomie práce u počítačů 
je rozsáhlý obor, který hledá opatření 
k co nejméně zatěžující a unavující 
práci u počítače. Má různé podobory 
jako např. ergonomie nábytku, pra-
covního místa, samotné pracovní 
činnosti. K těmto podoborům patří i 
hygiena práce, řešící optimalizaci pra-
covních úkonů tak, aby co nejméně 
ohrožovaly zdraví a zvyšovaly výkon. 
Prostě řečeno, poznatky z ergonomie 
a hygieny práce lze využívat 

ke zvýšení pohodové a produk-
tivní činnosti u počítače a ke snížení 
pravděpodobnosti onemocnění. Er-
gonomické principy a požadavky 
je vhodné ctít při vývoji a při 
požadavcích na IS. Ergonomie zahr-
nuje i mechanismy a opatření, které 
mnozí nesprávně považují za rozma-
zlování pracovníků. 

Za hlavní principy hygieny práce lze 
považovat optimální dobu strávenou 
u počítače, tzn. dvě až tři hodiny, 
max. šest hodin čistého času denně. 
Přestávka je považována 

za nejproduktivnějšího činitele 
vůbec. Když nechceme dlouhou 
přestávku - zhruba třicet minut 
nejpozději po pěti hodinách, tak 
alespoň krátkou – do pěti minut po 
dvaceti-třiceti minutách. Dále jsou 
vhodné časté změny činnosti a režimu 
práce (myš – klávesnice – papír – jiná 
činnost, př. procházka), jednoduché 
cviky a masáže (kdyby se Vám od 
židličky nechtělo zvedat, můžete se 
protahovat v sedě, hrát si s chodidly 
nebo se podívat mimo obrazovku :) a 
kdyby se Vám vstát chtělo, doporučuje 
se střídání chladné a teplé koupe-
le, sauna ad.). O správném sezení, 
vhodné sedačce a ostatním vybavení 
a celkovém adekvátním prostředí se 
snad nemusím rozepisovat. Stačí se 
podívat na následující obrázek.

Nejednotní jsou odborníci v 
požadavku na částečné soukromí u 
počítače (to můžete posoudit sami). 
Spory se též vedou o vhodnosti 
velkých místností, jde vlastně o dílnu 

jak je známa z továren se sériovou 
výrobou. Pro tvůrčí práci je vhodný 
počet do tří. Osvětlení s regulovatel-
nou intenzitou je též individuální 
záležitostí, pozadí by však nemělo 
být přesvětlené, nejlépe umístíte 
počítač na bok od okna. Poměrně 
často se poukazuje na nebezpečí 
poškození očí (nárůst dioptrií), které 
pravděpodobně existuje, ale proká-
zat se jej nepodařilo. Pro „světelnou 
pohodu“ jako prevenci proti nemoci 
očí, je ideální denní světlo, občasné 
koukání z okna nebo jinam, kvalitní 
monitor a vhodné nastavení barev a 
kontrastů pozadí a písmen obrazovky, 
jejíž jas by se neměl lišit od jasnosti 
místnosti. Existují i speciální brýle 
upravené pro činnost u počítače. Za-
jedno jsou pak výzkumníci v názoru, 
že bychom neměli sedět blízko zadní 
strany monitoru souseda a dát pozor 
na přehnané používání klimatizace. 

Poznatky z ergonomie práce u 
počítače by neměli brát na lehkou 
váhu nejen koncoví uživatelé, ale 
také vývojáři, navrhovatelé softwaru. 
V ideálním případě by měli vymyslet 
takový software, který by přirozeně 
nutil ke střídání činností, v takovém 
případě bychom ho mohli považovat 
za uživatelsky přívětivý. Počet log-
icky rozdílných údajů na obrazovce 
by neměl přesahovat dvanáctku. 
Mezi základní vlastnosti správné 
obrazovky patří názornost, srozu-
mitelné akce (možnost návratu a 
přerušení činnosti), dobrá nápověda 

a harmonické vizuální působení. Při 
navrhování IS se nelze obejít bez 
adaptace na znalosti a zkušenosti 
koncového uživatele.

Proč na závěr nepoužít slov pana 
profesora Jiřího Cejpka: „Ze všeho 
nejdůležitější je uvědomit si, jaké 
máte životní cíle a na čem vám 
záleží. Do tohoto rámce pak je třeba 
zasadit svůj vztah k počítačům.“ A 
mimoto jedna docela pěkná rada 
vztahující se zvláště k zábavě u 
počítače: Nebezpečnou hru vymažte 
z disku. Anebo se rozptylujte i jinými 
radostmi. A jestliže hrajete více, než 
je zdrávo, říkejte si v duchu „dnes si 
žádnou hru nepustím“ a zítra zase 
„dnes si žádnou hru nepustím“. Pan 
profesor navíc připomíná, že užitečné 
závěry pro prevenci před případnými 
potížemi lze vyvodit sebemonitor-
ováním, zapisováním, v jaké situaci 
se dostavuje nejsilnější pokušení, 
případně jestli mu podléháte a na jak 
dlouho.   

Doufám, že se případný čtenář 
tohoto článku nebo článku o 
nebezpečných nástrahách Internetu 
nebude domnívat, že ho považuji za 
potencionálního pacienta. Ale dom-
nívám se, 

že je někdy dobré se do této role 
vžít a pak se oklepat a uvědomit si, že 
všeho moc škodí.  Nakonec nejspíše 
tolik nezávisí, jestli jde o práci, zába-
vu atd.

Monika Stará

Ochrana proti počítačovým nemocem
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V minulém čísle časopisu 
Namíček jste se mohli dozvědět 
něco o e-learningu. Dle mého 
názoru uveřejněné články byly 
zcela vyčerpávající. Chtěla bych 
se ale pokusit o stručné shrnutí 
oblasti e-learningu jako celku.              
Do oblasti vzdělávání v dnešní 
době vstoupila výpočetní techni-
ka, je však potřeba si uvědomit, 
že se  stále jedná o prostředek a 
ne cíl. I elektronické vzdělávání 
musí respektovat pedagogické 
zásady, aby mělo vůbec nějaký 
smysl. Při tvorbě elektronick-
ého vzdělávacího programu je 
třeba klást důraz na názornost 
(s využitím multimediálního po-
tenciálu), strukturování učiva, 
podporu motivace ke studiu, 
zajištění zpětné vazby a další 
významné prvky. Hlavní devizou 
e-learningu jakožto nové formy 
vzdělávání, která těží z mod-
erních informačních technologií, 
je snadná dostupnost, efektivita 
a kontrola nad organizací času. 
Nevýhodou je nulová či omezená 
komunikace s lektorem a ostat-
ními účastníky. Jeho význam 
spočívá v důrazu na osobní roz-
voj jednotlivce a v posílení moti-
vace učit se a vzdělávat. Lidé by 

se měli vzdělávat po celý život, 
přijetí tohoto přístupu bude mít 
nepochybně kladný vliv na celk-
ovou kvalitu života člověka. E-
learning však není omezený jen 
na vzdělávání zaměstnaných lidí, 
ale najde své uplatnění například 
také na vysokých školách (na FF 
MU http://www.phil.muni.cz/elf), 
a to jednak jako doplněk klasi-
ckého studia a současně jako 
rozšíření studia dálkového.

Důležitý je také vztah účastníků 
k tomuto typu kurzů – pokud je 
záporný, tak nepomůže ani se-
belépe vytvořený program a 
výsledky jsou minimální. Ideální 
stav je vztah pozitivní a dlouho-
dobý. Efektivita přínosu je 
nejvyšší, pokud se zkombinuje 
vysoká motivace a dobré studi-
jní návyky, jinak jsou potřeba 
konzultace s lektorem.

V oblasti e-learningu se objevu-
jí nové technologie, perspektivní 
platformu nabízejí například 
mobilní telefony. Na vysokých 
školách se objevují elektronické 
formy zkoušek tzv. e-examining. 

Pro nejširší veřejnost nabízí 
Ministerstvo informatiky ČR na 
adrese http://www.portal.gov.
cz  bezplatné elektronické kurzy 
zaměřené na práci s počítačem, 
internetem a informačním sys-
témem Portálu veřejné správy. 
Kurzy jsou stejně jako při 
výuce podle evropského stand-
ardu ECDL http://www.ecdl.cz 
zaměřeny na jednotlivé temat-
ické oblasti: 

Databáze
Práce s počítačem a 

správa souborů
Prezentace
Služby informačních sítí
Tabulkový procesor
Textový editor
Základní pojmy

Nabídka bezplatných kurzů na 
Portálu veřejné správy obsahu-
je kvalitní e-learningové kurzy 
pro široké spektrum uživatelů 
od úplných začátečníků přes 
středně pokročilé až po pokročilé. 
Uživatel ke studiu potřebuje 
pouze počítač s připojením na 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

internet. Pokud jej nevlastní, 
může využít nabídky některé z 
veřejných knihoven.

E-learning je tedy vzdělávání 
využívající prezentace a texty 
s odkazy, animované sekvence, 
video snímky, sdílené pracov-
ní plochy, hlasové komentáře, 
vlastní poznámky, komunikaci s 
lektorem a spolužáky, testy, ele-
ktronické modely procesů. 

Výhody e-learningu:
snížení technických, 

organizačních a cestovních 
nákladů

snížení času vývoje a or-
ganizace školení, času na do-
pravu, času mimo kancelář

rychlé vyškolení 
velkého počtu i geograficky 
rozprostřených pracovníků, lev-
né vyškolení specialistů, rychlá 
a levná příprava produktových 
školení

dodání všech druhů 
školení: na míru i univerzální, 
technické i obchodní, produktově 
i procesně zaměřené, vlastní 
tvorba a aktualizace kurzů

spojení formálního i 
spontánního přístupu ke školení, 
využití multimédií, dávkování 
znalostí, zvýšení soustředění, 
zvýšení efektivity

personalizovaný přístup, 
vytváření komunit odborníků ste-
jného zaměření, výměna názorů 
v diskusních fórech

správa znalostí: zpracov-
ání výsledků vzdělávání, kontro-
la a využití znalostí, plánování 
vzdělávání a kariérního růstu.

Karolína Rybářová

•

•

•

•

•

•

•

E-learning 
Nová forma vzdělávání

Pár užitečných odkazů:

http://www.hp.cz/e-learning/index.
php

http://www.edoceo.cz/elearning/
http://www.brainweb.cz/e-learning-

system
http://www.e-learn.cz/
http://www.arslinguarum.cz/
http://www.ijv.cz/
http://vzdelavani.ihned.cz/
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Sdílím, sdílíš, sdílíme 
… aneb malé pojednání o p2p sítích.

8

Počítač jakožto perfektní zdroj 
každodenní zábavy objevuje stále 
více lidí. Ty tam jsou časy, kdy 
usnadňovaly tyto kouzelné mašinky 
náročnou práci v kanceláři a byli 
nám pouze psacími stroji, zápis-
níky a kalendáři … žijeme v 21. 
století! Rozvoj informačních tech-
nologií se valí jako obří lokomotiva 
kupředu a nezná překážek. Ať už 
s tím souhlasíme nebo ne, PC se 
stávají nedílnou součástí našich 
životů. Současná doba a techno-
logická úroveň nám nabízí spous-
tu možných využití počítačů při za-
bíjení nudy a uspokojování touhy 
po rozptýlení. Můžeme poslouchat 
hudbu, sledovat filmy, hrát hry, 
číst knihy a mnoho dalšího, věřím 
že každý jedinec by si postupem 
času našel to svoje. Jak se ale ke 
všem těmto záležitostem dostat? 
Odpovědi jsou dvě: můžeme si 
je koupit (v kamenném, či inter-
netovém obchodě), nebo stáh-
nout pomocí některého chytrého 
prográmku. První odpověď zvolí 
ti z vás, milí čtenáři, kteří dis-
ponují dostatečným finančním 
potenciálem, popř. extrémně 
čistým svědomím a slabými 
nervy. Z možnosti druhé na nás 
dýchá lákavá vůně ilegality a za-
kázaného ovoce. Proč bych měl 
platit za něco, co můžu získat 
zdarma? Bohužel nic není tak jed-
noduché jak se zdá a jak jsem již 
naznačil, naše počínání nemusí 
být vždy tak úplně legální, jelikož 
právě po internetu se šíří různé 
„záložní kopie“ a snadno dostup-
né materiály, které bohužel často 
odporují autorskému zákonu … a 
právě disponováním a aktivitami s 
těmito inkriminovanými soubory se 
můžeme zaplést do činnosti zvané 
pirátství1. Následující řádky proto 
prosím neberte jako návod, či 
podnět k jakékoliv ilegální činnosti 
;o)     

Tolik k poněkud zdlouhavému 
úvodu, teď Vás jistě zajímá o jaké 
šikovné prográmky se jedná, jak se 
používají a díky čemu to všechno 
funguje. Vezmeme-li to odzadu 
principem sdílení jsou P2P (neboli 
peer to peer) sítě, které eliminují 

nutnost serverů a dovolují všem 
počítačům rovnocenně komuniko-
vat a sdílet zdroje. To znamená, že 
prostřednictvím internetu dáváte k 
dispozici (zveřejňujete) své soubo-
ry (jako například záložní kopie 
DVD disků, CD-ROMů atp.) a pokud 
netrpíte spasitelským komplexem, 
který vás nutí obšťastňovat svět 
svým materiálem, sami čerpáte 
ze zdrojů ostatních uživatelů. Ten-
to, troufám si říct, komunismus v 
současné době funguje, k nevoli 
držitelů autorských práv a licencí, 
velice dobře. Jak si sami domyslíte 
největší zájem je právě o hudbu, 
filmy a software (včetně her ;o), 
jehož cena může přijít běžnému 
uživateli hodně přemrštěná. 
Vyměňovat data nejde samo o 
sobě (dobře, jde, ale není to tak 
snadné), proto vznikly rozličné 
nástroje, které tyto služby přibližují 
běžným uživatelům, lidově řečeno, 
masám ;o) 

Jedním z prvních byl dědeček 
Napster, budiž mu země lehká, 
který ve své době vyvolal solid-
ní rozruch. Bohužel jej nepřežil. 
Specializoval se na výměnu hud-
by zkomprimované do, ve své 
době revolučního, formátu mp3. 
(v současné době existuje jeho 
jmenovec, tentokrát však v pla-
cené verzi Napster2 .

Mezi nejstarší p2p sítě se řadí 
i Fasttrack se svým klientem Ka-
zaa. Na vrcholu své slávy bývalo 
v jednu chvíli připojeno až 2,7 
mil uživatelů (rok 2004). Bohužel 
Kazaa začala postupně ztrácet 
prvenství kvůli nevyváženému 
poměru uživatelů co něco nabízejí 
a těch co pouze stahují. Pod-
mínkou pro stahování totiž nebylo 
sdílení vlastních souborů. Dalším 
problémem bylo velké množství 
spywaru a spamu, které se dosta-
lo skrytě do oběhu. 

Za velice oblíbenou bych 
označil rodinu programů Direct 
Conect (DC++, strongDC++ atp.) 
využívající stejnojmennou síť, 
které nabízejí snadné intuitivní 
ovládání a především širokou 
uživatelskou základnu. Princip je 
jednoduchý. Skrz program máte 

přístup k uzlům (hubům), kde s 
shromažďují ostatní uživatelé a 
navzájem si zpřístupňují složky. 
Síť je stabilní a funkční právě díky 
uzlům, jichž je dostatek, takže se v 
případě výpadku nahrazují. Máte-
li zájem dozvědět se o používání 
tohoto softwaru více, doporučuji 
navštívit prolamy.com 3. 

Dalším nástrojem pro sdílení 
souborů za využití p2p je BitTor-
rent. Soubory jsou stahovány po 
fragmentech od jednotlivých, v 
konkrétním okamžiku připojených 
uživatelů (např. od několika set 
uživatelů naráz). Přesnější infor-
mace najdete na Wikipedii 4.

V tuto chvíli jste si, milí čtenáři, 
udělali alespoň obrázek o tom, jaké 
možnosti v zábavě nám technolo-
gie p2p a internet vůbec nabízejí. 
Pro úplnost musím ještě zmínit, 
ze p2p využívají, mimo jiné, pro-
gramy jako SKYPE 6, ICQ 6, MSN 
Messenger 7 , tedy takzvané mes-
sangery, umožňující nám interak-
tivní komunikaci s přáteli. Co, a 
zda vůbec, budete sdílet záleží jen 
na Vás, tady 8 se podívejte jak to 
může dopadnout. 

                                                   
     

Petr Dlábek

Další odkazy: 

http://www.p2pxp.info … novinky, 
prográmky, zkrátka vše o p2p ;o)

www.lupa.cz … server o českém in-
ternetu 

Použité odkazy:
1) http://www.cpufilm.cz/piracy.html
2) www.napster.com
3) www.prolamy.com
4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Bittor-

rent

6) http://www.skype.com/helloagain.
html

6) http://www.icq.com/
7) http://messenger.msn.cz/Xp/De-

fault.aspx
8)http://www.cpufilm.cz/r041031.

html



Hudba patří mezi nejstarší známá 
umění. Prapůvod hledají vědci v 
primitivních náboženských rituálech, 
při kterých se zpívaly jednoduché 
žalmy a porůznu se křepčilo či tan-
covalo. Postupem času se z po-
divných hrdelních zvuků a skřeků 
stal zpěv, následovalo objevení 
(ne Ameriky ale) notové osnovy a 
zázrak jménem hudba (jak ji známe 
dnes) byl na světě. Hudba se vy-
víjela stejnou cestou jako kteréko-
liv jiné umění. Pak přišlo: “Poučen 
z předchozích nezdarů, sestrojil 
elektrickou kytaru a Rock’n’Roll byl 
zrovna narozený dítě...” Od té doby 
šel vývoj dopředu trochu víc hopem 
(jako ostatně ve všem) a pak přišel 
internet...

Pokud se řekne: Hudba na in-
ternetu,  většinu lidí napadne: 
Obrovské množství hudby zadarmo. 
Je pravda, že pomocí P2P programů 
Torrent, DC++ apod. se dá “z inter-
netu” stáhnout v podstatě jakékoliv 
CD (pravda skupinu Korísz bych tam 
asi nenašel). V budoucnu můžeme 
čekat také rozvoj prodeje hudby 
přes i-obchody typu Napster či 
iTunes společnosti Apple nebo vzes-
tup předplacené hudby, kterou inter-
netovým uživatelům nabízejí Press-
play či MusicNet. Zatím se ukazuje 
spíše nezájem o tuto službu, to se 
však může změnit. Ale tomuto téma-
tu se nebudu věnovat. 

Zajímavé je, jaká média hudba 
využívá. Začalo to gramodeskami a 
dnes je to internet. Není médiem sám 
o sobě, jde spíš o jakési metamédi-
um, o background či páteř pro další 
média, jako jsou např. již zmiňované 
P2P sítě s programy jako Kazza Me-
dia Desktop, eMule, Morpheus, Di-
rect Connect, Gnutella či Win MX. 
Internet jakožto novodobý fenomén, 
který je zároveň pracovní nástroj, 
zdroj informací či zábavy, ale i obživy 
(nejen pro providery a šéfredaktory 
webových novin) umožnil mnoha 
neznámým hudebním skupinám na-
jít si své příznivce, nebo alespoň dát 
o sobě vědět. Internet zjednodušuje 
komunikaci mezi všemi zainteres-
ovanými stranami, mezi skupinami, 
fanoušky, hudebními kluby, hudeb-
ními producenty atd. Díky němu mo-

hou mít hudebníci přímou zpětnou 
vazbu od posluchačů. Mohou hned 
zpřístupnit veřejnosti všechno, co 
zkomponují. Někteří (např. Nohavi-
ca) poskytují svá alba ke stažení v 
mp3 zadarmo.

Internet usnadňuje hudbymilovné-
mu publiku orientaci v nabídce jed-
notlivých klubů, které zveřejňují pro-
gram na svých webových stránkách. 
Díky prezentacím skupin na inter-
netu také producenti snadno zjistí, 
jaký je rozdíl mezi proklamovaným 
soundem a tím, co skupina opravdu 
produkuje. Webové stránky, které 
sledují a komentují aktuální dění 
na hudební scéně u nás i ve světě, 
zase pomáhají s orientací v záplavě 
nových alb a také nově vzniklých 
hudebních uskupení. Fungují jako 
takové rozcestníky, a proto bych se 
jim chtěl věnovat podrobněji.

Některé weby prezentují obsa-
hy stejnojmenných časopisů, jiné 
žádnou papírovou podobu nemají. 
Celkově se dá předeslat, že mí-
nusem českých hudebních peri-
odik je určitá jednostrannost – jsou 
hodně zaměřené na mainstream  a 
téměř tu chybí specializované weby, 
které by se věnovaly pouze jed-
nomu hudebnímu žánru. Výjimku 
tvoří hudba, která se dá schovat pod 
zastřešující označení techno, to je 
zastoupeno hned na několika we-
bech: http://techno.cz/, Technisko.
cz  a www.rave.cz. Techno.cz může 
zaujmout flyery, ale to nevydrží na 
dlouho. Technisko je přehlednější, 
má poměrně obsáhlou nabídku mp3 
a recenze alb také nejsou špatné. 
Na Rave.cz zase návštěvníci naj-
dou fotky z nejrůznějších akcí. Je-
jich sekci novinek se také nedá 
nic vytknout. Ostatní žánrově 
vyhraněné weby jsou http://cesky-
rock.cz/Freemusic.cz, www.hiphop.
cz, www.house.cz a www.ifolk.cz z 
těch navštěvovanějších, které stojí 
za zmínku.

S nevyhraněností hudební jde u 
hudebních stánek často ruku v ruce 
určitá povšechnost. Recenzenti 
často nejdou dostatečně do hloub-
ky, což stoprocentně platí např. u 
stránek www.muzikus.cz. Co se 
tam naopak povedlo, je vyhledávač 

klubů, festivalů a kapel. Pokud 
člověk nehledá recenze na alba, ale 
tematické články apod., na Muziku-
su si počte. 

Obsáhlé a precizní recenze naj-
dete na http://musicWeb.cz – hod-
nocení na škále 1-7 uvádí už v 
nadpisu.Nechybí tu ani články o 
tom, kde se co chystá, pozvánky 
na koncerty a interview se všemi 
možnými (i nemožnými) hudebníky. 
Další užitečná věc je seznam lokál-
ních a internetových rádií. To je další 
fenomén internetu, který si hledá 
své příznivce. Narozdíl od (českých) 
webových časopisů jsou on-line 
(tedy globální) rádia specializovaná, 
můžete si vybrat žánr nebo oblast, 
např. Rivendell hraje skladby z filmů 
a PC her apod. Jinak je MusicWeb 
bohužel malinko nepřehledný, což 
se naprosto nedá říct o stránkách 
www.musicZone.cz. Orientují se 
hlavně na rockové věci, recenze 
mají doplněné hudebními ukázkami 
a opět se hodnotí škálou 1-7. Jinak 
uveřejňují klasicky pozvánky, rap-
orty doplněné fotkami, rozhovory 
apod.  Na MusicServeru mě nejvíc 
uchvátil robot na vyhledávání mp3 a 
také weblog redakce. Recenze jsou 
zastrčené kdesi dole, takže po nich 
musíte chvíli pátrat a pak dlouho 
rolovat. Pochválit musím přehled 
skupin a také články o koncertech.

Freemusic.cz je takový pubertální 
mladší bratr výše zmíněných webů. 
Získá si vás zejména databází free 
mp3 od kapel typu Vypsaná fixa 
– zastoupeny jsou všechny žánry. 
Na serveru se každodenně objevují 
nové články, reportáže a recenze, 
zkrátka mohu jej jen doporučit, což 
se nedá říct o IMusic.cz, kde jsou za-
staralé recenze a rozhovory a použít 
lze pouze sekce novinek a odkazy.

Vzhledem k tomu, že hudba je 
a bude dobrý byznys, můžeme 
očekávat, že také hudebních serverů 
bude přibývat. Internetem podle 
mediálních vědců hýbají dva proce-
sy, konvergence a fragmentalizace. 
Doufejme tedy, že konvergence se 
projeví ve formě a frangmentalizace 
v obsahu.

Jakub Trusina

Hudba na Internetu
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Asi netřeba říkat, že se počítačové hry 
staly velmi oblíbenou formou zábavy 
a to nejen u dnešní mladé generace. 
Náročných hráčů neustále přibývá, 
také technologie se zlepšují a tím i 
možnosti zpracování nejrůznějších 
počítačových her. Velký rozmach in-
ternetu byl jen další kapičkou oleje do 
ohně, no možná spíš kanistrem ben-
zínu, jež rozpoutala další velkou vlnu 
v oblasti počítačových her. Tou vlnou 
samozřejmě není nic jiného než on-
line hraní, nebo-li hraní počítačových 
her s využitím připojení k síti. Tento 
způsob virtuální zábavy zažívá svůj 
velký rozmach a troufám si říci, že bu-
doucnost počítačových her leží zde. 

Samozřejmě jak je tomu vždy u 
počítačů a informačních technologií, 
nic není tak jednoduché, jak se na 
první pohled může zdát. On-line gam-
ing není úplně neznámou a převratnou 
věcí, vlastně s námi žije již pěknou 
řádku let. Nikdy se však netěšil tak-
ové oblibě, jako je tomu v posledních 
letech.  Za svou historii se on-line hry 

již trochu rozvinuly a vzniklo několik 
základních typů, z nichž většina 
přetrvala do dones, i když některé v 
trochu pokročilé formě.

Vše začalo někdy kolem roku 1980 
s takzvanými MUDs (Multi-User 
Dungeonu či Domain nebo Dimen-
sion). Jednalo se o první textové hry 
využívající propojení více uživatelů. 
Většinou šlo o hry odehrávající se v 
nějakém fantasy prostředí, s pravidly 
podobnými jako tehdy vycházející 
první edice populárního RPG (role 
playing game, neboli hra na hrdiny) 
Dungeons and Dragons. Samotná 
hra spočíval většinou v tom, že hráči 
si četli textové popisy, míst, osob a 
událostí, které je potkali. Následně 
vzájemně reagovali buď mezi sebou, 
nebo s prostředím, pomocí textových 
příkazů. Absence pokročilejšího 
grafické rozhraní samozřejmě 
vyžadovala od účastníků poměrně 
rozvinutou představivost. Dnes, kdy 
jsme všichni celkem pohodlní a své 
mozečky si zbytečně nenamáháme, 
by to asi byl celkem problém. Kromě 
MUDs existovaly ještě jiné formy on-
line hraní, ale ty jsou od dnešní po-
doby vzdáleny ještě víc, tedy alespoň 
některé. Jednak se organizovaly tur-
naje v nejrůznějších společenských 
hrách, převedené na obrazovky 
počítačů, jako třeba šachy, Scrab-
ble a podobně. Propojení více lidí 
přes počítač samozřejmě přinášelo 

u těchto her velké možnosti. Na 
druhou stranu šlo ovšem povětšinou 
o poněkud dražší zábavu, přeci jen, 
platilo se za minuty. Poslední varian-
tou on-line hraní, jež se rozvinulo při 
jeho zrodu jsou takzvané PBM (play-
by-mail), hraní po mailu. Vycházely 
z her hraných pomocí pošty. Poštu 
ovšem nahradil její trochu mladší a 
modernější bratříček, email. Prin-
cip je asi celkem jasný. Tyto hry se 
většinou hráli na tahy. Jeden hráč 
sepsal své tahy a odeslal je poštou. 
Potom přišel na řadu jeho protivník, 
který udělal to stejné a takhle se 
střídali, dokud jeden toho druhého 
absolutně nepřeválcoval svou brilant-
ní taktikou.

Později došlo k jakému si propojeni 
MUDs a PBM a vzniklo PBP (play 
by post), do dnes používané, i když 
ne v nijak hojné míře. Jde vlastně o 
hraní formou textu, podobně jako u 
MUD’s s využitím internetových fór, 
speciálně upravených pro tytu účely. 
Jako u klasických stolních RPG, je i 
zde nějaký vypravěč nebo pán hry, 
který přichystá celé dobrodružství 
a hráči potom pomocí příspěvků, v 
nichž popisují jednání svých postav, 
postupují dál v příběhu.

Mezitím se však počítačové hry po-
sunuli trochu dál. Text začala pomalu 
nahrazovat počítačová grafika, a 
hráči již nemuseli číst jak bezútěšně 
ponuré je prostředí kolem nich a jak 
ohavně hlavní padouch vypadá. Mohli 
je totiž spatřit na vlastní oči. 

Za jednu z prvních „opravdových“ 
úspěšných onlineovek můžeme 
považovat Meridian 59. Objevila se 
někdy na přelomu 90. let a možná 
k podivu některých z vás, se ještě 
hraje. Jednalo se o trochu pokročilí 
MUD, který začal pomalu využívat 
i grafického obrazu. Jinak šlo o kla-
sické fantasy RPG.  Nedlouho poté, 
jen pár roků to trvalo a světlo světa 
spatřila první MMOG (Massively mul-
tiplayer online games), Ultima on-
line . Čili velká masová záležitost a 
samozřejmě velká díra do světa. Jed-
nalo se o klasické počítačové RPG 
(čili vlastně, MMORPG - Massively 
multiplayer online role-playing game) 
z pohledu třetí osoby, jaké známe 
i dnes. Na svou dobu navíc ve vel-

On-line hraní
aneb jak říká S.J. LEC: ,,Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím časem?”
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mi kvalitním provedení. Netrvalo to 
dlouho a první velký virtuální svět se 
zaplnil tisícovkami nadšenců. Tato hra 
prorazila i u nás, kde z počátku první 
osamělí nadšenci hráli na amerických 
serverech, dokud nevznikl první ev-
ropský – Drachenfelsu. Ultima online 
se stala na dlouhou dobu absolutním 
fenoménem a do dnešní doby se 
dočkala velkého počtu pokračování. 
Netrvalo to dlouho a velké firmy za-
bývající se vývojem počítačových 
her si spočítali, že on-line gam-
ing je velice výdělečný, vzhledem k 
tomu, že přístup na většinu serverů 
je podmíněn pravidelný placení, ob-
vykle za jednotlivé měsíce nebo i 
delší časové úseky. Postupem času 
začali samozřejmě přicházet další 
podobné hry, lákající velké množství 
fanoušků. Nevznikali však pouze hry 
určené výhradně k hraní přes inter-
net. Multiplayer, čili hraní více hráčů, 
bylo z počátku provozované pomocí 
kabelů, jež propojili několik počítačů. 
Tento způsob hraní v sobě zahrno-
valo velké množství klasických her. 
Jednalo se většinou o strategie 
(typu Warcraft a pod.) nebo First-
person shooters, nebo-li „střílečky“ 
z pohledu první osoby (jako DOOM, 
Quake, atd..). Pro mnoho z těchto 
her vzniklo velké množství serverů, 
kde lze změřit své síly s kýmkoliv po 
celém světě. Ve finále jen další krok k 
tomu, aby začali vznikat různé, spon-

zory podporované, klany, které trávili 
dlouhé hodiny tréninkem. To vše aby 
se potom zúčastnily nějakého velkého 
turnaje, kde následně pohořely, nebo 
odjely s naditými kapsami. Ano i z 
počítačových her se stává sport.

Poslední kategorií jsou hry na bázi 
Flashe nebo Javy. U nich ovšem 
většinou nejde o masové záležitosti, 
nýbrž o jakési „oddechovky“.

To jsme se hezky dostali do 
současnosti. Jak to vypadá dnes? 
Pro naše peněženky a časové har-
monogramy čím dál hůř. Pro onlineo-
vé maniaky a psychologické poradce 
čím dál lépe.

Současnost a budoucnost patří ze-
jména MMOG (v čele samozřejmě S 
MMORPG). Ty totiž lákají nejvíce lidí a 
žerou nejvíce času a peněz. Důkazem 
toho je, patrně nejúspěšnější hra 
tohoto druhu, World of Warcraft, 
RPG na motivy fantastického světa 
z počítačových strategií Warcraft 
I,II a III, plného Orků, elfů, lidí, tem-
ných čarodějů, nemrtvých a mnoho 

jiného. Jedná se pravděpodobně 
zatím o nejprocpracovanější a také 
velmi grafický vyvedený MMORPG, 
který je momentálně asi masivně 
nejhranější hrou naší planety. Další 
zajímavé projekty z oblasti MMORPG 
je např. Final Fantasy XI, Ragnarok 
Online nebo třeba nové Guild Wars, 
s komerčně inovativním přístupem, 
formou soupeřících gild, jež sdružují 
jednotlivé hráče. Gildy nabírají nové 
hráče, trénují své členy a potom 
soupeří s ostatními. Svou úspěšnost 
pak mohou posoudit v celosvětovém 
žebříčku nebo na mistrovství světa. 
Další velkou výhodou jsou nízké 
náklady. Nemusíte totiž platit každý 
měsíc. Hru si jen koupíte a potom 
hrajete zadarmo. Čas od času jen 
musíte přikoupit nějaký ten datadisk. 
Poslední zajímavý projekt, který 
bych chtěl zmínit, je chystaný převod 
nových Dungeons and Dragons, do 
online podoby. Snahou tvůrců této 
MMORPG není nic menšího než 
konkurovat zatím nejrozšířenějšímu 
World of Warcraft. Fanoušku DnD 
je dost, takže jsem zvědav, jak si s 
konkurenci poradí. 

O MMORPG jakožto asi 
nejúspěšnější formě on-line her by se 
toho dalo napsat spoustu, podrobně 
se tomuto typu her budeme věnovat 
v některém z dalších čísel našeho 
časopisu. O „onlineovkách“ jsem to 
nejdůležitější snad řekl a doufám že 
jsem vám toto prostředí alespoň tro-
chu přiblížil. Pokud ne, tak už vám 
(jako totálnímu nechápavci), nebo 
mě (coby absolutnímu amatérovi)  asi 
nic nepomůže. Beztak se nám toho 
sem už víc nevejde, takže se s vámi 
loučím a třeba se někdy potkáme na 
nějakém serveru.

Bajo     

Zajímavé Odkazy:

http://www.mudconnect.com/ - MUD Connector
http://www.uo.com/ - oficiální stránka hry Ultima online
http://www.worldofwarcraft.com/lowbw.html - World of Warcraft 

homepage
http://ladder.guildwars.com/ - žebříček hráčů Guild Wars
http://www.ddo.com/ - Homepage DnD online
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Zeptala jsem se na posky-
tování internetových služeb a 
stav i budoucnost internetového 
připojení v Knihovně Jiřího Ma-
hena.

Na dotazy z praxe odpovídá 
PhDr. Alena Rybářová, vedoucí 
útvaru služeb poboček KJM a 
na technické dotazy odpovídá 
pan Pavel Straka, správce sítě 

KJM:                               
Jaké je rozšíření internetové 

sítě v KJM?
Internetové služby jsou posky-

továny v ústřední knihovně na 
Kobližné ulici  a na 25 pobočkách 
(10 poboček zatím připojení na 
internet nemá).

Celkem máme v Knihovně 
Jiřího Mahena 58 PC s přístupem 
na internet.

Internetové služby jsou posky-
továny nejen zaregistrovaným 
čtenářům, ale i veřejnosti.

Jakým způsobem  provádíte 
realizaci připojení poboček do 
internetové sítě?

K připojení poboček na in-
ternet využíváme v podstatě 3 
způsoby. 

Pobočky, které se připojují do 
sítě automatizovaných provozů, 
získají připojení na internet při 
automatizaci výpůjčního proce-
su.

Celkem 14 poboček je 
připojeno prostřednictvím Pro-
jektu internetizace knihoven, 
který garantuje Ministerstvo in-
formatiky České republiky.

Ve spolupráci s místními 
úřady městských částí jsme 

získali připojení na internet u 6 
poboček.

Můžete nám něco říci k Pro-
jektu internetizace knihoven? 

Realizací Projektu inter-
netizace knihoven (PIK)  je 
pověřeno Ministerstvo infor-
matiky České republiky. Minis-
terstvo informatiky v rámci to-
hoto projektu hradí po dobu 3 
let připojení každé z poboček 
na internet, KJM je povinna vy-
bavit pobočku minimálně jedním 
počítačem s příslušenstvím a  
parametry, které umožňují inter-
netové připojení. Dále KJM ve 
spolupráci s Moravskou zem-
skou knihovnou v Brně zajišťuje 
proškolení pracovnic poboček 
pro práci s informačními tech-
nologiemi.

Jaký je výhled do budoucna 
v tomto směru?

V tomto roce očekáváme real-
izaci projektu, který je financov-
án z evropských fondů a který 
by měl řešit připojení na internet 
všech poboček KJM. Realiza-
cí tohoto projektu dosáhneme 
zkvalitnění připojení na internet 
a rozšíření počtu PC, které bu-
dou na internet připojeny. 

Březen je již několik let  
znám jako Březen – měsíc in-
ternetu. Účastníte se jej?

Ano. V rámci Března - měsíce 
internetu jsou pořádány akce 
jak v ústřední knihovně, tak na 
pobočkách. Akce jsou zaměřeny 
na cílové skupiny (senioři, 
maminky s dětmi), které nemají 
možnost s internetem běžně 
pracovat, ale mají význam i pro 
ty, kteří se na internetu orien-
tují, protože knihovny je mohou 
učit, jak vyhledávat patřičné in-
formace. Např. motto letošního 
ročníku bylo „Na úřad přes in-
ternet“, tzn. že stěžejním té-
matem BMI byly portály veřejné 
správy a orientace v nich. 
Důležitou součástí těchto le-
kcí je proškolení v práci s on-
line katalogem KJM, který je na 

internetových stránkách vys-
tavený a dává informaci o dos-
tupnosti knihovního fondu.

Řekněte nám na závěr, 
prosím, jakému okruhu 
uživatelů je Knihovna Jiřího 
Mahena určena a adresu 
webových stránek Vaší 
knihovny.

KJM je veřejná knihovna, která 
poskytuje veřejné knihovnické 
a informační služby občanům 

města Brna a přilehlé aglomer-
ace. 

Adresa webových stránek  KJM 
je  http://www.kjm.cz. Na nich 
naleznete informace o knihovně, 
o knihovních fondech, o akcích 
pro veřejnost, nabídku besed 
školám apod. Dále na nich nal-
eznete také odkazy týkající se  
veřejné správy,  knihovnictví, 
Evropské unie a další.              
                    
 

Děkuji za rozhovor
 Karolína Rybářová

Technickou stránku zajištění 
přístupu na internet v KJM má 
na starosti pan Pavel Straka.

Jaká je Vaše funkce v KJM a 
co máte na starosti?

V KJM se starám o chod 
počítačové sítě nejen v ústřední 
knihovně, ale i na jednotlivých 
pobočkách. Ke správě nepatří 
jen údržba počítačové sítě, 
důležité je i vytvářet vhodné 
strategie rozvoje infrastruktury 
informačních technologií tak, 
aby vyhovovala nárokům, které 
před nás postaví budoucnost.  

PhDr. Alena Rybářová

Pavel Straka

Rozhovor
poskytování internetových služeb a stav i budoucnost internetového připojení v KJM
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K mým povinnostem také 
patří správa knihovního sys-
tému Clavius, který je pro naši 
knihovnu stěžejní aplikací.

Jak je velký Váš realizační 
tým a do jaké míry spolu-
pracujete s ostatními útvary?

Naše oddělení je tvořeno 
dvěma lidmi – kromě mě zde 
pracuje i Jana Pízová. Naše 
povinnosti jsou z velké míry 
obdobné s tím, že já se více 
zaměřuji na správu knihovního 
systému a Jana Pízová zase na 
každodenní údržbu počítačové 
sítě. Naše oddělení je malé, 
což je i jeho zásadní výhodou 
– je totiž pružnější než klasické 
velké oddělení informačních 
technologií. 

S jednotlivými útvary spo-
lupracujeme do té míry, jak 
je to potřebné. Počítače jsou 
důležitou součástí všech útvarů, 
práce našeho útvaru se proto 
dotýká celé knihovny.

Nejvyšší prioritu mají 
samozřejmě služby pro veřejnost 
– ať se jedná o bezchybné 
půjčování knih, provoz našich 
www stránek nebo funkčnost 
veřejných internetových stanic.

Řekněte nám něco  o tom, 
kdy byl v KJM pořízen internet 
a jaký byl jeho vývoj?

Naši knihovnu jsme k internetu 
připojili v roce 1997. V té době 
jsme se stali členy sdružení 
CESNET a z našich prostředků 
jsme přispěli na vybudování 
části páteřní optické trasy. Od 
této doby je naše knihovna 
vysokorychlostně připojená 
přímo k páteřní síti CESNET. 

V té době jsme začali pořizovat 
veřejné internetové stanice 
i na některé automatizované 
pobočky. Na nich šlo o připojení 
prostřednictvím modemu 33,6 
kbps přes telefonní linku. Pos-
tupným vývojem jsme dospěli 
ke stavu, o kterém v předchozím 
rozhovoru mluví PhDr. Alena 
Rybářová. 

Jaká je další koncepce 
rozšiřování internetové sítě v 
KJM?

Do budoucna předpokládáme 
připojení všech našich poboček 
k metropolitní síti, která bude 
vybudována městem Brnem. 
Projekt bude financován Evrop-
skou unií z programu SROP.

V rámci tohoto projektu bude 
na každé naší pobočce dostup-
ný veřejný internet.

Tato síť nám umožní nejen 
připojení poboček k internetu, 
ale bude nám umožňovat i 
připojení poboček k automati-
zovanému knihovnímu systému. 
Vzhledem k tomu, že plná au-
tomatizace poboček je velmi 
časově i finančně náročná, bude 
probíhat podstatně pomaleji než 
jejich internetizace. 

Která firma realizuje pro KJM 
internetové připojení?

Jak jsem již řekl, ústřední 
knihovna je připojena 
prostřednictvím sdružení CES-
NET. Automatizované pobočky 

jsou k ústřední knihovně 
připojeny firmou Nextra (firma se 
nedávno se stala součástí GTS 
Novera). Ostatní pobočky, které 
mají internetový počítač jsou 
připojeny v rámci Projektu inter-
netizace knihoven Ministerstvem 
informatiky ČR nebo ve spolu-
práci s místními ÚMČ. Technick-
ou infrastrukturu tohoto projektu 
zabezpečuje Český telecom 
nebo jiní zprostředkovatelé. 

 
Jaké jsou požadavky na tech-

nické vybavení při zavádění 
Internetu?

V současné době připojujeme 
internet pomocí pevné linky o 
minimální rychlosti 256 kbps. 
Každé internetové pracoviště 
se snažíme vybavit počítačem 
na úrovni doby – dostatečně ry-
chlé PC s operačním systémem 
WindowsXP. Každá veřejná in-
ternetová stanice má možnost 
tisku na laserové tiskárně. 

                             
Děkuji za rozhovor

Karolína Rybářová
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Lítám v tom už tři roky. Bez tří 
dnů, tři roky a tři měsíce. Dva 
tisíce osm set osmdesát devět 
hodin z mého života jsem 
strávil připojen na jediný serv-
er. Hofyland. Ale musím vám 
říct, nelituji ani minutu … 

Ptáte se cože je to za zázrak 
a co se vůbec za tímto názvem 
skrývá? Odpověď je snadná … 
diskuze … přesněji řečeno, 
tisíce diskuzí. 

Jak jste si již sami domys-
leli. Hofyland (dále jen HL) 
je diskusní server, který byl 
založen v roce 2001 Pavlem 
„Hofy“ Höfnerem. Společně s 
Lopuchem, Nyxem a Mageem 
patří k největším na českém 
internetu.

Co všechno nám HL nabízí? 
Kromě obřího počtu fór (klubů) 
členěných do desítek kategorií 
bych zmínil příjemně vytvořené 
uživatelské rozhraní, interní 
poštu a webhostig. Bohužel 
dnes již téměř bez výjimky platí 
pravidlo, že zadarmo ani kuře 
nehrabe, takže registrace na 
serveru Vás bude stát jednorá-
zový poplatek 30Kč formou 
SMS. Tím získáte neomezený 
přístup do diskuzí a k interní 
poště. Poplatek musí být uhra-
zen do 14ti dnů po registraci, 
což Vám dává dostatek času 
vyzkoušet zdarma všechny 
možnosti, které HL přináší a 
rozhodnout se, jestli vám to 
za ty dnes už ani ne dvě piva, 
stojí. Další placenou službou 
je VIP členství: „ … garantu-
je automatické deaktivování 
bannerové reklamy, které 
se na HofyLandu zobrazují 
prostřednictvím výměnných 

reklamních systémů a tak lze 
dosáhnout podstatně větší 
obnovovací rychlosti při po-
hybu na serveru, a to hlavně 
u uživatelů s pomalejším 
připojením. V.I.P. uživatel také 
získá další rozšiřující nas-
tavení, které si bude moci ov-
ládat v dolní části svého profilu 
pod odkazem OSOB na hlavní 
ovládací liště. V.I.P. členství 
je také graficky znázorněno 
pod každou ikonkou uživatele 
a přesně specifikuje, jaký 
stupeň uživatel vlastní. Zlaté 
kostičky pod ikonkou uživatele 
definují dobu, na kterou má 
daný uživatel předplaceno, 
je to také ukazatel „prestiže“ 
a hlavně indikátor uživatele, 
který tímto přispěl na provoz 
tohoto serveru. U každého 
uživatele je možné také zjistit 
v jeho profilu, do kdy má V.I.P. 
členství předplaceno. V.I.P. na 
15 dní - cena SMS je 30 Kč / 

30 dní 50Kč “ (zdoj: HL Help 
;o) mimo toto všechno VIP 
uživatel též získá webhosting 
o velikosti 250MB přístupný 
pomocí FTP.  

Statistika nuda je, má však 
cenné údaje, proto s pokoche-
jte několika zajímavými čísly.

První tabulka přináší několik 
obecných údajů. 
Druhá se zabývá těmi 

nejnavštěvovanějšími klu-
by. Můžete v ní krásně vidět 
o co mají uživatelé největší 
zájem ;o) - (číselný údaj je 
počet uživatelů, kteří mají klub 
označen za oblíbený, tzn. že 
se jim po přihlášení zobrazuje 
s údajem o počtu nepřečtených 
příspěvků).

… pokud jste se dočetli až 
sem, hoříte jistě nedočkavostí 
vyzkoušet sami co všechno 

HL nabízí, proto neváhejte a 
zapojte se do debat, jistě ne-
jdete nejednu Vám blízkou. 
A nezapomeňte, kvalitu dis-
kusních serverů určují jeho 
uživatelé ;o) … napsal bych 
Vám toho více, ale mám silné 
nutkání zalogovat se a zkon-
trolovat několik klubů, takže: 
„Nashledanou na Hofálu.“ ;o)

Petr Dlábek

Diagnóza: HOFYLAND! 

Počet příspěvků
Počet mailů: 
Počet klubů:
Počet uživatelů:
Počet VIP uživatelů:

3628422
1048101
5938
11048
181

USTAV . PRO . DUSEVNE . VYS-
MATE

1662
VTIPY
1599

>>> GALERIE ŠÍLENOSTÍ <<<
1431

Vesele fotecky aneb todle jen tak 
neuvidite

1250
Kreslené vtipy - jenom kreslené 

žadné jiné !!!!!!
1104

mAsszzacreeeeeeeee.... p5Yç|-
|0†!¦<™ …

1100
Krásné sexy dívky na fo-

tografiích...
1056

Novinky na HOFYLAND.CZ 
996

mladé nahé HOLKY 18+ / amatér-
ské fotky a videa

899
Fotky lidi z HOFYland.cz aneb 

mate svou fotku?
889

Odkazy:

www.hofyland.cz
www.nyx.cz
www.mageo.cz
www.lopuch.cz
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Sex na Internetu
Úvodem by se dalo bez nadsázky 

prohlásit, že sex na internetu je 
důležitou hybnou pákou při rozvoji 
virtuálních  technologií a jeho mas-
ovou oblibu má na svědomí i to, že 
sex na internetu je, stejně jako celý 
internet, anonymní, což se týče jak 
jeho šíření tak vyhledávání. Tak jak 
se vydavatelé pornografie rychle 
přizpůsobili nový technologiím, 
ať už v 80tých letech videofor-
mátu VHS a v 90tých DVD, nově 
vytvořené formáty videí(mpeg,avi) 
či obrázků (jpeg,gif,bmp) si rychle 
osvojili i provozovatelé pornos-
tránek na internetu. Ty proslulejší 
pornostránky navíc disponují i 
slušnou grafikou, aby se návštěvník 
stránek rychle zorientoval a byl 
rychle naveden k zobrazení či 
přehrání hledaného materiálu. Na 
pornostránkách se proto rychle 
adaptuje i uživatel, jenž není v ob-
lasti výpočetních technologíí nijak 
zvlášť zběhlý. 

Obecně se internetové stránky 
se sexuální tématikou dají rozdělit 
na:

1) Seznamky
2) Chaty a webkamery 
3) Internetové časopisy
4) Inzerce erotických služeb a 

zboží
5) Servery informační, diskuzní a 

vzdělávací
6) Erotické portály (TGP - Thumb-

nail gallery Post)
7) Osobní stránky
Na větších serverech jsou 

častým jevem i kombinace výše 
zmíněného.

1) Jeden z nejznámějších českých 
seznamovacích serverů je http://
www. seznamka.cz vzniknuvší v 
roce 1998. Obsahuje jak rubriky na 
vážná seznámení, přátelství apod., 

tak i kategorie flirt a sex a to vše je 
ještě rozděleno do dalších podkate-
gorií podle sexuálního zaměření 
apod. Internetových seznamek 
zaměřených vyloženě na sex je 
však velká spousta. Fungují buď 
samostatně nebo jako podsekce 
stránek věnovaných např. nějaké 
méně obvyklé sexuální praktice. 
Nezřídka je seznamka součástí 
portálu, který kromě možnosti 
seznámení nabízí i chatovací míst-
nosti, diskuzní fóra apod. 

2) Zatímco chatování („rozhovor“ 
po internetu) se sexuální tématikou 
můžeme díky anonymitě uživatelů 
hledat jen podle druhu chatovací 
místnosti, zprostředkování vizuál-
ního kontaktu je logicky anonymní 
jen pro jednu stranu, která často ale 
musí za službu zaplatit. Za zmínku 
stojí, že takovýto virtuální sex je 
přímo vynálezem internetu. 

3) Jedná se o elektronické verze 
tištěných periodik (http://www.play-
boy.com) nebo časopisy ryze inter-
netové. Zde se často setkáváme 
s omezeným přístupem k obsahu 
těchto stránek, zatímco jejich plná 
verze je přístupná až po registraci. 
V časopisech se obvykle vyskytuje 
seznamka, chat a krom obrázků a 
videí i zprávy z oblasti erotiky.

4) Jde o klasický online shop-
ping (objednávání zboží přes inter-
net) a také nabídku erotický služeb 
(inzerce erotických klubů, možnost 
objednávky erotických vystoupení). 
Pro názornost uvádím odkaz http://
www.escort.cz . 

5) Zde bychom hledali spíše ser-
iózní informace o sexualitě, rady 
odborníka apod. Nejznámější je 
server http://www.sexus.cz.

6) Portály, o kterých bude řeč, 
jsou neplacené pornoservery. 
Uživatelé mají rádi ty, na kterých 
je minimum odkazů na placená 
místa a vyskakujících oken s rek-
lamami. Obvyklá úvodní stránka 
bývá rozdělena na několik oken, po 
jejichž otevření se uživateli otevře 
seznam jednotlivých odkazů podle 
tématiky, případně stránka s okny 
dalšími. Okno může obsahovat 
obrázek, jenž charakterizuje danou 
tématiku nebo konkrétní ukázku vi-

dea či fotografie, kterou obsahují 
stránky, na něž vede odkaz. Za 
všechny uveďme obrázkový http://
www.freefoto.cz a http://www.
freevideo.cz, kde nalezneme vid-
eoklipy.

7) Stránky tohoto typu se tváří 
jako klasické osobní stránky, ale 
aktér zde nabízí erotické služby, 
fotografie apod. Patří sem i stránky 
pornohvězd a slavných osobností 
nezřídka i neautorizované.

Za největší nebezpečí sexu na 
internetu lze považovat to, že se 
k němu díky snadnému přístupu 
dostanou děti. Přestože erot-
ické stránky v úvodu obvykle ob-
sahují tzv. disclaimer (hlášení, 
že pokud nejste dospělí, musíte 
stránku opustit) není toto opatření 
dostatečné. Nejedná se jen o 
přístup dětí k pornografii, ale i o 
možnost sexuálního zneužívání 
prostřednictvím chatu atd. Rodiče 
by měli kontrolovat, které stránky 
jejich děti navštěvují, případně 
domácí počítač nastavit tak, aby se 
dětem zobrazovaly jen ty stránky, 
které jsou pro ně bezpečné.

Dalším nebezpečím je vznik 
závislosti na některé z forem inter-
netové erotiky, čili dalším členem 
rodiny závislostí na internetu. 

Test, který předkládám na další 
stránce, je z knihy Sex na internetu, 
čili s tématikou úzce související. 

Jiří Novotný
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Ke zhodnocení stupně vaší 
závislosti zodpovězte následu-
jící otázky pomocí této škály:

1 = zřídka
2 = příležitostně
3 = často
4 = velmi často
5 = vždy

1) Jak často zjišťujete, 
že zůstáváte připojeni na 
síti déle, než jste původně 
zamýšleli?

2) Jak často přehlížíte 
domácí práce, abyste mohli 
strávit více času na síti?

3) Jak často dáváte přednost 
vzrušení na internetu před 
soukromím s vaším partner-
em?

4) Jak často navazujete nové 
přátelství po síti?

5) Jak často si lidé ve vašem 
okolí stěžují, že trávíte na síti 
příliš mnoho času?

6) Jak často trpí vaše pra-
covní nebo školní povinnosti 
tím, že věnujete čas spíše In-
ternetu?

7) Jak často prohlížíte svůj e-
mail dříve než cokoliv dalšího, 

čím se máte zabývat?

8) Jak často kvůli internetu 
klesá vaše pracovní výkon-
nost?

9) Jak často se dostáváte 
do obranného nebo 
tajnůstkářského postavení, 
když se vás někdo zeptá, co 
děláte na síti?

10) Jak často tlumíte 
nepříjemné myšlenky o vašem 
životě útěchou z internetu?

11) Jak často se přistihnete, 
že přemýšlíte, kdy už půjdete 
na síť?

12) Jak často máte strach, 
že život bez internetu by byl 
prázdný, nudný a neradost-
ný?

13) Jak často se na někoho 
oboříte, křičíte nebo jste 
podrážděný, když vás někdo 
vyruší 

během prohlížení internetu?

14) Jak často si ukrajujete 
spánek kvůli připojení na síť.

15) Jak často se cítíte 
roztržití kvůli přemýšlení 
o internetu, pokud nejste 

právě připojeni, nebo sníte o 
možnosti připojení?

16) Jak často jste se 
přistihli, že si během připojení 
říkáte:“Ještě pár minut 
navíc….“?

17) Jak často jste se pokusi-
l i omezit čas, který trávíte na 
sítě, a selhali jste?

18) Jak často jste se pokusili 
skrývat, kolik času jste strávili 
připojeni na síť?

19) Jak často dáváte přednost 
tomu, strávit více času na síti, 
místo toho, abyste odešli s 
druhými?

20) Jak často cítíte depre-
sivitu, nervozitu a splín, 
pokud nejste připojeni, a které 
odezní, když se dostanete na 
sít?

Poté co jste zodpověděli 
všechny otázky, přiřaďte jim 
bodové hodnoty a sečtěte 
celkové skóre. Čím vyššího 
skóre jste dosáhli, tím větší 
problémy vám internet působí 
a tím je i pravděpodobnější 
vaše závislost. Zde uvádíme 
hodnoty, která vám pomohou 
zhodnotit výsledek testu:

20 – 49 bodů: Jste průměrný 
uživatel internetu. Čas od 
času můžete surfovat trošku 
déle, ale máte nad tím kon-
trolu

50 – 79 bodů: Zakoušíte 
příležitostné nebo i časté 
potíže vyplývající z užívání 
internetu. Můžete očekávat je-
j ich plný dopad na váš život.

80 – 100 bodů: Používání 
internetu vám v životě působí 
významné obtíže. Měli byste 
zhodnotit dopad internetu na 
váš život a přímo pojmeno-
vat škody, které jsou jím 
způsobeny.

Jiří Novotný

Test závislosti na Internetu
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Slovníček pojmů
Nebezpečné nástrahy Internetu
RSI (repeated strain injuries) – nemoci vyvolané dlouhodobě opakovanou zátěží
workoholismus - potřeba stále myslet na práci
hackerský syndrom – neochota programátora ke kontaktům s uživateli, podceňování a neschopnost zvládnout 

uživatelské znalosti
vyhoření (burnout) - důsledek nadměrné psychické a fyzické zátěže
Obrana proti počítačovým nemocem
ergonomie práce u počítačů - rozsáhlý obor, který hledá opatření k co nejméně zatěžující 
a unavující práci u počítače
hygiena práce – řeší optimalizaci pracovních úkonů tak, aby co nejméně ohrožovaly zdraví 
a zvyšovaly výkon
Sdílím, sdílíš, sdílíme … aneb malé pojednání o p2p sítích.
PC … Personal Computer
DVD …Digital Versatile Disc
CD … Compact Disc
Mp3 … MPEG-1 Audio Layer III, kompresní ztrátový formát založený na kompresním algoritmu MPEG (Motion Picture 

Experts Group)
Spyware … software, který sbírá data z vašeho počítače a distribuuje je dál bez vašeho vědomí
Spam … nevyžádaná reklama
Hub … uzel = „centrální“ server
Fragment … oddělená část z většího celku
Messenger … program sloužící pro komunikaci mezi uživateli připojenými k síti
On-line hraní aneb jak říká S.J. LEC: ,,Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím 

časem?”
Online hra – hra jež využívá připojení více uživatelů v rámci jedné sítě. V dnešní době jde zejména o hraní přes inter-

net proti komukoliv s připojením na celé planetě.
Multiplayer – hry obsahující multiplayer umožňují hráčům pomocí sítě hrát ve více lidech jednu hru.
RPG (Role playing game) – typ hry, kde stvoříte svého udatného hrdinu (trpaslíka, elfa, čaroděje, zloděje, hackera, 

apod.). Porážíte různé nepřátel, čímž se zlepšujete a zvyšujete tak svou schopnost přežít další setkání s krvežíznivými 
monstry. Čeká vás také většinou více či méně spletitý příběh a nějaký povětšinou propracovaný (často imaginární) 
svět.

MUD (Multi-User Dungeon či Domain nebo Dimension)  Je typ  multiplayrové hry, kombinující elementy RPG a 
posílání textových vzkazů podobných jako na chatu. 

PBM (Play by mail) – tahové hry hrano prostřednictví mailové komunikace.
PBP (Play by post) – způsob hraní podobající se komunikaci na internetových fórech. Pomocí svých příspěvku pop-

isujete co děláte a server nebo a moderátor v podobě pána hry vyhodnocuje vaše činy a popisuje vaše okolí.
MMOG (Massively multiplayer online games) – souhrnné označení pro online hry, umožňující masové hraní v řádu 

stovek až tisíců současně připojených uživatelů.
MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game) – nejrozšířenější typ masově hraných her po internetu. 

Jedná se o obvyklé počítačové RPG. Online podoba znamená propracované imaginární světy zaplněné tisícovkami 
vám podobných reků.   

MMORTS (Massively multiplayer online real-time strategy) – klasické real-time (odehrávající se v reálném čase, niko-
liv na tahy) strategie možností hrát přes internet s velkým počtem inteligentních protivníků (ostatních hráčů).

MMOFPS (Massively multiplayer online first-person shooter) – je počítačová hra kombinující akci z pohledu 1. osoby 
s velkým počtem protihráčů připojených na internet.

Sex na Internetu
TGP - Thumbnail Gallery Post - Stránka tvořená několika okny s obrázky, po jejichž zakliknutí jste přesměrováni na 

stránku další.
Diagnóza: HOFYLAND!
Forum … Internetové fórum je internetová diskusní stránka. Většinou je založena na skriptech  PHP a databázi 

MySQL. Na fórech je většinou dané jedno téma, kterého se všichni diskutující uživatelé drží. (zdroj: wikipedie)
Klub … = forum 
Webhosting … poskytování prostoru (nejen) pro umístění www stránek
Ikonka uživatele … avatar … obrázek zobrazující se u vámi psaných příspěvků
FTP … file transfer protocol … přečtěte si Sklenáka … 
Zalogovat se … přihlásit se do systému (na server)
Hofál … slangové označení rpo Hofyland
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Nebezpečné nástrahy Internetu & Obrana proti počítačovým nemocem

Oba dva články byly zpracovány na základě přednášky profesora RNDr. Jaroslava Krále, DrSc. na FI MU, který uvádí 
tyto zdroje:

• http://www.users.interport.net/~webdeb/
• http://www.ergonomie.cz/
• http://www.rsihelp.com/
• http://www.eecs.harward.edu/rsi/
• http://www.prozdraví.cz/
• http://www.doctorergo.com
• http://www.mydailyyoga.com/yoga/rsi.html

E-learning: Nová forma vzdělávání

Rylich, Jan. E-learning forum 2006. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4. Dostupný na World Wide Web: http://www.
ikaros.cz/node/3303. ISSN 1212-5075.

Volná, Klára. Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy. Ikaros [online]. 2006, roč. 
10, č. 4. Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz/node/3371. ISSN 1212-5075.

Hudba na internetu

http://ceskyrock.cz/Freemusic.cz
http://boombap.cz/street/House.cz  
http://ifolk.cz/IMusic.cz 
http://www.musiczone.cz/MusicWeb.cz
http://www.muzikus.cz/homepage/Nohavica.cz/praha2006/prazska_palena.htm
http://www.rave.cz/
http://www.radiorivendell.com/
http://techno.cz/
Technisko.cz  ?(http://forum.trance.cz/read.php?f=1&i=32098&t=32098&v=f&lg=cs&skin=)?

On-line hraní aneb jak říká S.J. LEC: ,,Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím 
časem?”

Wikipedie - http://en.wikipedia.org/wiki/Online_games
Doupě.cz – http://www.doupe.cz (Online hraní u nás – Ultima Online) 

Sex na Internetu
ČERNÝ, Jan. Sex na internetu. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002, 95 s. ISBN 80-7226-672-1 

Seznam použitých zdrojů:
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